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હર ઘર તતરં ગા અભિયાન
દે શના યશસ્વી વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી સાહેબના આહવાન પર
હર ઘર તતરં ગા અભિયાન અંતગગત તતરં ગા તવતરણના કાયગક્રમનો પ્રદે શ
ુ રાત પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ
કાયાગ લય શ્રી કમલમ ખાતે ગજ
ુ ારં િ કરાયો.
સાહેબના વરદ હસ્તે શિ

---વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી સાહેબના હર ઘર તતરં ગા અભિયાન
કાયગક્રમથી લોકોમાં રાષ્ટ્રપ્રેમની િાવના જાગૃત થશે. –
શ્રી સી.આર.પાટીલ
---વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી સાહેબના આહવાન બાદ દે શવાસીઓમાં
રાષ્ટ્રધ્વજ મેળવવા અને ફરકાવવા ખ ૂબ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે . –
શ્રી સી.આર.પાટીલ
---ુ ોએ
દે શની મહામ ૂલી સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે દે શના અસંખ્ય તવર સપત
શહહદી વ્હોરી લીધી હતી પોતાની જાતને દે શ માટે કુ રબાન કરી દીધી
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હતી તેવા નામી-અનામી શહહદોના બભલદાનને યાદ કરી રાષ્ટ્રધ્વજ
દરે ક ઘરે ફરકાતવને સાચા અથગમાં શ્રદ્ાંજભલ અપગણ કરીએ. –
શ્રી સી.આર.પાટીલ
----

ુ રાત પ્રદે શ મીહડયા તવિાગ એક અખબારી યાદીમાં
િારતીય જનતા પાટી ગજ
જણાવે છે કે, દે શના વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી સાહેબે આઝાદી કા અમ ૃત
મહોત્સવ અંતગગ ત

ુ ી દે શવાસીઓને પોતાના
13 ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ સધ

ઘર,ઓહફસ, કચેરી, વેપારીક પ્રતતષ્ટ્ઠાન પર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા આહવાન કર્ગ ુ છે
ુ રાતના પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબની ગરીમામય
તે અંતગગ ત ગજ
ુ ારં િ
ઉપસ્સ્થતતમાં પ્રદે શ કાયાગલય શ્રી કમલમ ખાતે તતરં ગા તવતરણ કાયગક્રમનો શિ
થયો હતો. આ કાયગક્રમમાં ખ ૂબ મોટી સંખ્યામાં કાયગકરો તેમજ નાગહરકોએ પ્રદે શ
અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેના વરદ હસ્તે રાષ્ટ્રધ્વજ મેળવ્યો હતો.
આ કાયગક્રમમાં પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે સંબોધન કરતા
ુ રીના રોજ આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ
જણાવ્ર્ ંુ કે, દર 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્દ્ર્આ
ફરકાવતા હોઇએ છીએ. પહેલા રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા બાબતે ઘણા તનયમો હતા કે જે
ુ ાગ સ્ત પછી રાષ્ટ્રધ્વજ ઉતારી લેવો પડતો અને માત્ર સત
ુ રના કાપડનો
અંતગગ ત સય
બનેલો રાષ્ટ્રધ્વજ માન્દ્ય ગણાતો પરં ત ુ દે શના યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ
મોદી સાહેબે હર ઘર તતરં ગા લહેરાય તે માટે તનયમોમાં ફેરફાર કરી આગામી 13મી
ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ દરતમયાન પ્રોટોકોલ જાળવી તતરં ગો સૌ દે શવાસીઓ ફરકાવી
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શકેશે. આપણા દે શના તતરં ગા માટે કેટલાય નામી-અનામી તવરોએ બભલદાન આપર્ ંુ
છે . કેટલાય તવર શહહદોએ અંગ્રેજોના જુલમો સહન કયાગ છે ,જેલમાં ગયા તેમને
શ્રદ્ાંજલી અપગણ કરીએ.
ુ ાં જણાવ્ર્ ંુ કે,આપણા દે શના યશસ્વી
શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે વધમ
વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી સાહેબે આઝાદી કા અમ ૃત મહોત્સવ અંતગગ ત હર ઘર
તતરં ગા અભિયાનન ંુ આહવાન કર્ગ ુ છે . વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી સાહેબના
આહવાન બાદ આજે તતરં ગા તવતરણમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો રાષ્ટ્રધ્વજ મેળવવા
આવ્યા છે . વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી સાહેબના આહવાનને આજે ખ ૂબ સારો
ુ રાત
પ્રતતસાદ મળ્યો છે . વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી સાહેબના અભિયાનમાં ગજ
ુ રાતના દરે ક ઘરે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરાકવવા
કયાંય પાછળ ન રહી જાય તે માટે , ગજ
લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે .
ુ ાં જણાવ્ર્ ંુ કે, આજે પ્રદે શ કાયાગલય શ્રી કમલમ
શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે વધમ
ખાતે રાષ્ટ્રધ્વજ તવતરણ શરૂ થયો છે .આજે અંહીથી નાગહરકો રાષ્ટ્રધ્વજ સરળતાથી
મેળવી શકે તે માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે . આ સાથે સમગ્ર રાજયમાં િારતીય
જનતા પાટીના ધારાસભ્યશ્રીઓ તવઘાનસિા તવસ્તારમાં આશરે 20 હજાર
રાષ્ટ્રધ્વજન ંુ તવતરણ કરવાના છે .
પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી
સાહેબનો આિાર માન્દ્યો કે આઝાદી કા અમ ૃત મહોત્સવ અંતગગ ત હર ઘર તતરં ગા
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અભિયાન અંતગગ ત રાષ્ટ્રપ્રેમ વધશે તેમજ તવર શહહદોને દે શના સૌ નાગહરકો સાચા
અથગમાં શ્રદ્ાંજભલ અપગણ કરશે.
આ કાયગક્રમમાં પ્રદે શના ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરઘનિાઇ ઝડફીયા, પ્રદે શ
ઉપાધ્યક્ષશ્રી ડો.જયંતીિાઇ કવાહડયા, રાજયના ગૃહરાજયમંત્રીશ્રી હર્ગિાઇ સંઘવી,
ુ શ્રી
પ્રદે શ મહામંત્રીશ્રી રજનીિાઇ પટેલ, પ્રદે શ અન.ુ જાતત મોરચાના પ્રમખ
ુ નિાઇ વાંજા, પ્રદે શ સહકાર સેલના સંયોજકશ્રી બીપીનિાઇ પટેલ(ગોતા),
ડો.પ્રદ્યમ
ુ ા મોરચાના પ્રમખ
ુ શ્રી ડો.
પ્રદે શ સહ કોર્ાધ્યક્ષશ્રી ધમેન્દ્રિાઇ શાહ, પ્રદે શ ર્વ
પ્રશાંતિાઇ કોરાટ,પ્રદે શ મંત્રીશ્રી મહેશિાઇ કસવાલા, પ્રદે શ સહપ્રવકતાશ્રી ડો.
ુ શ્રી હહતેશિાઇ પટે લ, પ્રદે શ મહહલા
રૂત્વીજ પટેલ, પ્રદે શ હકસાન મોરચાના પ્રમખ
ુ શ્રી ડો.હદપીકાબેન સરડવા અને ગાંઘીનગર મહાનગર,કણાગ વતી
મોરચાના પ્રમખ
મહાનગરના કાયગકતાગશ્રીઓ ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીહડયા કન્દ્વીનર)
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